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Akuttleger 
mangler tillit 
til sykehus-
ledelsen  
etter kritisk 
rapport
Frøydis Braathen

De nye sykehusplanene for Oslo vil føre til  
dårligere sikkerhet for akuttpasienter, mener 
ledende fagpersoner i akuttmiljøet. 

O slo skal få nye sykehus. Pla-
nen er å legge ned Ullevål og 
bygge et nytt sykehus på 
Aker samt et nytt på Gau-
stad, vegg i vegg med Riks-

hospitalet. 
Men det vil føre til omorganisering, blant 

annet av akuttavdelingene, som tar imot 
hardt skadede og livstruende syke pasien-
ter. 

I mars fikk en arbeidsgruppe på 13 le-
dende fagpersoner i akuttmiljøet ved Ul-
levål og Rikshospitalet en bestilling av le-
delsen ved Oslo universitetssykehus (OUS): 
vurdere tryggheten for at akuttavdelingen 
på de nye sykehusene blir forsvarlig.

Arbeidsgruppen kan ikke bekrefte at 
behandlingen av akuttpasienter ved de 
nye sykehusene vil bli like trygg som i dag, 
konkluderer de i sin evaluering.

Ledelsen skrev en egen rapport
I slutten av april leverte faggruppen rap-
porten sin. En måned senere ble medlem-
mene kalt inn til et møte for en gjennom-
gang av rapporten. 

Der ble det klart at en annen gruppe, 
som består av fire klinikkledere ved OUS 
og som er en del av ledelsen ved sykehu-
set, hadde skrevet en egen rapport om 
samme tema – etter at de mottok arbeids-
gruppens rapport. 

– Kritikken fremstår som urimelig 
Erik Høiskar, overlege i anestesi og klinikk-
tillitsvalgt ved Akuttklinikken, sier at eva-
lueringen som ledelsen har laget, kommer 
til helt andre konklusjoner enn arbeids-
gruppen. 

– De henviser til oss og har gjort noen 
små justeringer, men de ignorerer de vik-
tigste svakhetene vi påpeker. Da vi leverte 
«feil» svar, ble vi kalt inn på teppet, sier 
Høiskar. 

I går vedtok styret i OUS at ledelsens 

rapport skal oversendes Helse Sør-Øst, 
som er ansvarlig for sykehusplanene.

Kristin Sem Thagaard er avdelingsleder 
for anestesilegene ved alle sykehusene i 
OUS og har ledet arbeidsgruppen. Hun 
sier at ledelsen under møtet kritiserte hvor-
dan gruppen hadde kommet frem til sine 
konklusjoner.

– Kritikken fremstår for oss som urime-
lig og uberettiget. Vi ble bedt om å gjøre 
denne evalueringen nettopp på bakgrunn 
av vår fagkompetanse, sier Thagaard. 

Vil ikke knyttes til ny rapport
Høiskar, Thagaard og resten av de med-
lemmene i arbeidsgruppen opplever at 
ledelsen forsøker å gjemme bort deres rap-
port og erstatte den med sin egen versjon.

– Det er mye som tyder på at evaluerin-
gen vår blir ignorert, sier Tina Gaarder, 
leder for traumeavdelingen ved OUS.

Gruppen forteller at de fikk en frist på 
noen arbeidstimer til å kommentere den 
nye rapporten som de fikk forelagt på mø-
tet med ledelsen. De valgte ikke å kom-
mentere den, men heller sende et brev 
som uttrykker manglende tillit til OUS-le-
delsens håndtering av prosessen.

I brevet, som Aftenposten har fått se, 
står det at «ingen i arbeidsgruppen ønsker 
å knyttes opp mot denne alternative rap-
porten».

– Hvorfor valgte dere ikke å benytte 
dere av muligheten til å kommentere 
ledelsens rapport?

– Det lar seg ikke gjøre, fordi den tegner 
et uriktig bilde og overhodet ikke gir rom 
for våre konklusjoner og vurderinger, sier 
Gaarder. 

– Kan ikke kalles for involvering
Arbeidsgruppen sier de opplever at ledel-
sen overser deres kritiske konklusjoner 
samtidig som ledelsens rapport gir inn-
trykk av at de har vært involvert. I ledel-

sens rapport står det blant annet at enkel-
te endringer «anbefales på bakgrunn av 
de innspill som har kommet frem fra fag-
miljøene». 

– Når ingen av våre sentrale konklusjo-
ner er tatt med, kan vi ikke kalle det for 
involvering. En slik skinninvolvering kan 
vi ikke være med på, uttaler Dag Jacobsen, 
avdelingsleder i akutt indremedisin ved 
OUS.

«Pasienter vil kunne havne  
på feil sykehus»
Det var Helse Sør-Øst, som eier Oslo uni-
versitetssykehus (OUS), som i utgangspunk-
tet ønsket en gjennomgang for å sikre at 
den nye organiseringen blir forsvarlig.

Målet er å «gi trygghet for at sykehusene 
blir forsvarlige med tanke på pasientbe-
handling inkludert beredskap, kapasitet, 
kompetanse og faglig utvikling», står det 
i ledelsens rapport.

Men arbeidsgruppen, som ble bedt om 
å evaluere tryggheten, peker i sin rapport 
på flere svakheter ved de nye sykehusene 
som de mener gjør akuttbehandlingen min-
dre trygg enn i dag:

▶ Det planlagte konseptet forhindrer 
at lokal og nasjonal beredskap ved mas-

Tina Gaarder, leder for traumeavdelingen 
ved OUS, Pål Aksel Næss, overlege i 
barnekirurgi og traumekirurgi, Dag 
Jacobsen, avdelingsleder i akutt 
indremedisin ved OUS, Erik Høiskar, 
overlege i anestesi og klinikktillitsvalgt ved 
Akuttklinikken, Kristin Sem Thagaard, 
avdelingsleder for anestesilegene ved OUS 
og Bjørn Atle Bjørnbeth, seksjonsleder i 
gastrokirurgisk seksjon ved Rikshospitalet. 
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seskade og store ulykker kan ivaretas på 
samme nivå som i dag. 

▶ Akutte og uavklarte pasienter risi-
kerer å havne på feil sykehus. 

▶ Konseptet med ett sykehus på Gau-
stad og ett på Aker vil medføre oppsplit-
ting av store akuttmedisinske fagmiljøer.

▶ Aker sykehus er planlagt med mar-
ginale kirurgiske virksomheter, noe som 
bryter med ambisjonene om å være et 
robust lokalsykehus.

▶ Ulempen ved å dele opp sentrale 
fagområder med høyt volum (mange ope-
rasjoner), som gastrokirurgi og indre-
medisin, veies ikke for opp for ved at 
enkelte andre fagområder blir samlet. 

Ingen av disse konklusjonene er ifølge 
arbeidsgruppen med i ledelsens rapport. 

OUS-ledelsen: – Ikke enig i at vi ikke 
har tatt hensyn til arbeidsgruppen
– Vi er ikke enig i at vi ikke har tatt hen-
syn til arbeidsgruppen, sier Øyvind Skr-
aastad, klinikkleder og leder for styrings-
gruppen, som legger til at arbeidsgrup-
pens rapport er vedlagt styrepapirene 
og sendt til Helse Sør-Øst. 

Han mener ledelsens rapport har tatt 
hensyn til flere momenter arbeidsgrup-

pen peker på som viktige. Han nevner 
som eksempel at de har justert pasient-
grunnlaget evd Gaustad fra 170.000 til 
200.000 etter innspill fra arbeidsgrup-
pen. Arbeidsgruppen har bedt om at ne-
dre grense bør være på 250.000 som 
pasientgrunnlag.

En annen justering som presiseres i 
ledelsens rapport er at medisinsk bered-
skap styrkes ved Gaustad. 

– En viktig del av oppgaven til grup-
pen var å innhente erfaringer interna-
sjonalt med tanke på organisering av 
akutt og traume. Det forelå i liten grad, 
og vi måtte derfor supplere arbeidet med 
opplysninger, sier Skraastad. 

– Hvorfor presenterer ledelsen en 
annen rapport om samme tema i ste-
det for den som arbeidsgruppen har 
skrevet?

– Forutsetningen for oppgaven vi ga, 
var planene om å legge ned Ullevål og 
etablere et stort akuttsykehus på Aker 
og et regionsykehus med akuttfunksjo-
ner på Gaustad. Arbeidsgruppen proble-
matiserer disse planene i stedet for å 
foreslå trygge løsninger for det som er 
vedtatt. Derfor skrev vi en egen rapport, 
sier Skraastad.

– Er det sånn at du mener at ar-
beidsgruppen har misforstått man-
datet?

– Nei, men de valgte å skrive om pro-
blemer med at Ullevål skal legges ned og 
så ikke i tilstrekkelig grad på oppgaven 
med Helse Sør-Østs øyne, sier Skraastad. 

Topplederen ved OUS: – Ulike syn  
mellom ledelsen og arbeidsgruppen
I brevet som arbeidsgruppen har sendt 
til OUS-ledelsen, står det at de opplever 
at ledelsen forsøker å legitimere den al-
ternative rapporten de har skrevet fordi 
arbeidsgruppens rapport «ikke ga ønsket 
faglig forankring og generelt fremsto for 
kritisk».

Bjørn Erikstein, administrerende di-
rektør ved OUS, sier at ledelsen har stor 
respekt for hvordan akuttmedisin og 
traumemiljøet håndterer og behandler 
alvorlig akutt syke pasienter. 

– Hva synes du om at arbeidsgrup-
pen skriver at de ikke har tillit til le-
delsens arbeidsmåte?

– Det er ulike syn mellom ledelsen og 
arbeidsgruppen på hva som skal til for 
å sikre faglig forsvarlige løsninger, svarer 
Erikstein.

FAKTA 

Dette er 
bakgrunnen for 
saken
Oslo universitetssykehus 
(OUS) består i dag i hovedsak 
av sykehusene på Riks- 
hospitalet og Ullevål, samt 
Radiumhospitalet. 

Ifølge planene for nye sykehus 
skal Ullevål legges ned og det 
skal bygges et nytt sykehus på 
Aker og et på Gaustad, rett 
ved Rikshospitalet. 

Sykehusene i Oslo og resten 
av Østlandet er organisert 
innunder Helse Sør-Øst,  
som er ett av fire regionale 
helseforetak i Norge.

Det er Helse Sør-Øst som har 
ansvar for de nye sykehusene 
som skal bygges i Oslo. 

Helse- og omsorgsdeparte-
mentet har et overordnet 
ansvar for alle sykehus i 
Norge, og staten eier de 
offentlige sykehusene.

Helse Sør-Øst ga i oppdrag til 
Oslo universitetssykehus å 
belyse planlagt driftskonsept 
for de nye sykehusene på Aker 
og Gaustad. 

Det er i forbindelse med 
denne belysningen at OUS- 
ledelsen ba fagmiljøet på 
akuttavdelingene om å 
evaluere driftskonseptet  
og organiseringen av de 
akuttbehandlingen i de nye 
sykehusene som er planlagt. 

Mandatet fra 
Helse Sør-Øst
Det var Helse Sør-Øst som ga 
OUS mandatet, altså oppga-
ven, med å belyse planlagt 
driftskonsept for de nye 
sykehusene på Aker og 
Gaustad. 

Traume- og akuttmedisin var 
et av fagområdene som OUS 
skulle se på spesielt og 
beskrive «hvordan de valgte 
løsningene tilrettelegger  
for beredskap, utvikling av 
kompetanse, kvalitet i pasient-
behandlingen og faglig 
utvikling», står det i styre- 
vedtaket fra 31. januar. 


